
	

	

	

	

	

	

	

	

“Estimo tant la vida que  
la faig meva moltes vegades.” 

             Montserrat Abelló  
 

 
Festa de Carnaval 
El divendres 9 de febrer celebrarem el Carnaval i aquesta serà l’organització del dia:  

9.00 a 9.30h  Les famílies acompanyen els infants a les aules.  

9.30 a 12.30h  Tallers creatius per cicles.  

15.00 a 16.00h  Espectacle d’animació a càrrec de Pep Callau. 

16.00 a 16.30h  ACTE OBERT A LES FAMÍLIES. Cloenda de la festa amb la participació 

dels tabalers i del seguici popular del Fluvià.  

    

Adscripcions instituts 
El Consell de Direcció del Consorci ha aprovat les adscripcions a secundària per al 2018-

2019. L’adscripció a secundària dóna preferència a l’hora de triar institut i passa per davant 

de la puntuació. Per al proper curs està previst la posada en funcionament de l’institut de 

nova creació, 22@. Les adscripcions que corresponen al Fluvià són:  

08066541 Institut Maria Espinalt  08064155 Institut Quatre Cantons   

08058775 Institut Front Marítim  08040141  Institut Icària   

  
Reunions informatives 2018-2019 
El dilluns 26 i el dimarts 27 de febrer de 17.00 a 18.30h farem les reunions informatives 

per a les famílies interessades a matricular els seus fills/es a infantil i/o primària. Per assistir-

hi cal inscriure’s a través de la web.  
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Portes obertes als espais  
Enguany hem previst obrir els espais d’aprenentatge en funcionament per les famílies del 

Fluvià. Els espais estan pensats per construir i estimular la capacitat d’aprendre dels infants 

i per posar en joc la seva autonomia.  

 

Us convidem a visitar-los de la mà dels mestres que abans d’iniciar el recorregut explicaran 

els trets més importants en què us heu de fixar. Els grups tindran una participació màxima 

de 20 adults. Per reservar l’assistència cal que ompliu el formulari que trobareu aquí. Els 

horaris són els següents: 

 

Espais d’infantil: Dilluns 12 de març de 14.30 a 16.00h 

Espais de cicle inicial: Divendres 16 de març de 14.30 a 16.00h  

Espais de cicle mitjà: Dimecres 14 de març d’11.00 a 12.30h 
Espais de cicle superior: Dijous 15 de març de 14.30 a 16.00h 
 

Acords Consell escolar 
El dijous 25 de gener es va celebrar un consell escolar. Els temes tractats van ser:  

Aprovació del proveïdor del Casal d’estiu 2018.  

Les vocals d’extraescolars van presentar els punts forts de quatre proveïdors: Cet 10, 

Kids&Us, Centre català d’educació i Camposestela. L’empresa escollida va ser 

Camposestela.  

Aprovació de la liquidació del 2017 i del pressupost del 2018. 
La secretaria pedagògica va explicar la documentació referida al pressupost anual i el 

detall de cada partida.  

Noves dates de festes d’escola 
MercArt 2018 divendres 1 de juny a les 15.15h 

Festa comiat del curs divendres 8 de juny a les 19.30h 
 
 

Recordatori quotes  
Queden dues quotes de materials i sortides (50€) per cobrar, una al febrer i l’altra a l’abril.  


